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ভোওরোনো োয়র ভোভুদ োটপজোহুল্লোঃ অরোভদুটরল্লোট যোটির অরোভীন, ওেো োরোতু 

ওেো োরোভু অরো োআটেটদর অটিেো-আ ওেোর-ভুযোরীন, ওেো অরো অটরী, ওেো 

অোটফী অজভোইন। অম্মো ফো ’দ  

অভযো কয়রআ প্রথয়ভ দুরূদ যীপ য়ে টনআ।     

يدَّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيَم، َعَلى َصلَّيتَّ َكَما ُُمَمٍَّد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمٍَّد، َعَلى َصلَّّ اللَُّهمََّّ  َعَلى ََبِركَّ اللَُّهمََّّ َمَِيٌد، َحَِ

يدَّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيمََّ َعَلى ََبرَْكتَّ َكَما ُُمَمٍَّد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمَّدٍَّ  َمَِيدَّ َحَِ

অরোভদুটরল্লো             য অফোয অভযো অয়যকটি তোমটকেো ভজটরয় োটজয য়ত 

দয়যটি, এ জনয অল্লো ুফোনোহু ওেো তোঅরোয শুকটযেো অদোে কটয অরোভদুটরল্লো।  

একটি দদোেো   

গত ভজটরয় ফয়রটিরোভ, োদীয় দমফ দদোেো এয়য়ি ওগুয়রো দুআ ধযয়ণয। টকিু দদোেো 

এভন দমগুয়রো টনধণোটযত দকোন ভয়েয োয়থ ফোাঁধো নে। দম দকোয়নো ভেআ েো মোে। অয 

টকিু দদোেো অয়ি এভন দমগুয়রো েোয জনয ভে টনধণোযণ কয়য দদেো অয়ি। দমভন, পযম 

নোভোয়জয যফতণী দদোেো, কর-ন্ধ্যোয দদোেো, ঘুভ দথয়ক জোগ্রত ফোয দদোেো, ঘুভোয়নোয দদোেো, 

পয়যয দদোেো আতযোটদ।  

গত ভজটরয় অভযো প্রথভ প্রকোয়যয একটি দদোেো টনয়ে টফস্তোটযত অয়রোচনো কয়যটিরোভ। 

অজয়ক অভযো টিতীে প্রকোয়যয কয়েকটি দদোেো টনয়ে অয়রোচনো কযফ আনোঅল্লো   

প্রথয়ভআ অটভ এ ংক্রোন্ত একটি োদী দ কযটি, দম োদীয় এভন একটি দদোেোয কথো 

ঈয়ল্লখ যয়েয়ি। োদীটি র, যোুরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআট ওেো োল্লোভ ফয়রয়িন, 
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ََّعَلْيِوَََّّماَِّمْنََّعْبٍدَُّمْسِلٍمَّيَ ُقوُلَِّحنَيَُّيْصِبُحََّوِحنَيَُُّيِْسيََّثََلثَّ ْسََلِمَِّديًنا،ََّوِبَُحمٍَّدََّصلَّىَّاَّللَّ ،ََّوَِبْْلِ ََّرَبِّ َمرَّاٍت:ََّرِضيُتََِّبَّللَِّ

ََّأْنَّيُ ْرِضَيُوَّيَ ْوَمَّاْلِقَياَمةَِّ ََّكاَنََّحقِّاََّعَلىَّاَّللَِّ  َوَسلََّمَّنَِبيِّا،َِّإَّلَّ

দকোন ভুরভোন কোর-ন্ধ্যোে টতন টতনফোয টনয়নোক্ত দদোেোটি েয়র টকেোভয়তয টদন অল্লো 

তোঅরো তোয়ক ফযআ ন্তুষ্ট কয়য দদয়ফন। দদোেোটি র,  

ََّعَلْيِوََّوَسلََّمَّنَِبيِّا ْسََلِمَِّديًنا،ََّوِبَُحمٍَّدََّصلَّىَّاَّللَّ ،ََّوَِبْْلِ ََّرَبِّ   َرِضيُتََِّبَّللَِّ

অটভ অল্লোয়ক যফ, আরোভয়ক িীন এফং ভুোম্মোদ োল্লোল্লোহু অরোআট ওেোোল্লোভয়ক নফী 

টয়য়ফ দয়ে ন্তুষ্ট। ভুনোয়দ অভোদ : ১৮৬৭১  

দদোেোটিয়ত দভোি টতনটি ং যয়েয়ি। চরুন, প্রটতটি ং টনয়েআ োভোনয টকিু অয়রোচনো 

কটয আনোঅল্লো, দমন দদোেোটিয ভভণ অভোয়দয অত্মস্থ য়ে মোে।    

দদোেোয প্রথভ ং 

দদোেোয প্রথভ ং র, َرِضيُتََِّبهلِلََّرَب  অটভ অল্লোয়ক যফ টয়য়ফ দয়ে ন্তুষ্ট। এয থণ র, 

অরোভদুটরল্লো অটভ ন্তুষ্ট এআ জনয দম, অভোয যফ য়রন অল্লো। অটভ অভোয যফয়ক 

টচনয়ত দয়যটি। তোাঁয ওয ইভোন অনয়ত দয়যটি। টতটন অভোয়ক তোাঁয টযচে জোটনয়েয়িন। 

তোাঁয রুফুটফেযোয়তয ওয ইভোন অনোয তোওটপক টদয়েয়িন। তোাঁয রুফুটফেযোয়তয ক কী, তো 

অভোয়ক জোটনয়েয়িন। অটভ কীবোয়ফ তোাঁয দোকয অদোে কযফ দ িটত অভোয়ক টটখয়ে 

টদয়েয়িন। অরোভদুটরল্লো ুম্মো অরোভদুটরল্লো।  

দদোেোয টিতীে ং 

দদোেোয টিতীে ং র, ْسََلِمَِّديًنا  অটভ আরোভয়ক িীন টয়য়ফ দয়ে ন্তুষ্ট।  َوَِبْْلِ

অরোভদুটরল্লো অটভ ন্তুষ্ট এআ জনয দম, আরোভ অভোয িীন। আরোভ অভোয ইভোন ও 
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অটকদো। আরোভ অভোয টযেত ও জীফনফযফস্থো। অভোয যফ অভোয়ক আরোয়ভয দদোয়েত 

টদয়েয়িন। আরোভ দম ূণণোঙ্গ িীন ও ূণণোঙ্গ জীফনফযফস্থো তো অভোয়ক ফুঝোয তোওটপক দোন 

কয়যয়িন। অটভ ভৃতুয মণন্ত আরোয়ভয ঈয ির টফচর থোকয়ফো। আরোয়ভয ঈযআ 

ফোাঁচয়ফো। আরোয়ভয ঈযআ ভযয়ফো। অভোয দিোি ফে কর অভর, অভোয জীফন, অভোয 

ভযণ ফ টকিুআ অল্লোয জনয, অল্লোয িীয়নয জনয, আরোয়ভয জনয। কুযঅয়ন কোযীয়ভয 

বোলোে,  

َّاْلَعاَلِمنَيَََّّلََّشرِيَكََّلوَّ  َوِبذِلَكَّأُِمْرُتََّوَأََنَِّمَنَّاْلُمْسِلِمنيَِّإّنََّصََلِتََّوُنُسِكيََّوَُمَْياَيََّوََمَاِتََّّلِلََِّربِّ

অভোয নোভোম, অভোয আফোদত, অভোয জীফন, অভোয ভযণ ফআ একভোত্র অল্লোয জনয, 

টমটন জগতভূয়য প্রটতোরক। তোাঁয দকোনও টযক দনআ। অভোয়ক এআ টনয়দণআ দদওেো 

য়েয়ি এফং অটভ ভুটরভয়দয তথো অল্লোয োভয়ন অত্মভণণকোযীয়দয একজন। (ূযো 

অন’অভ : ১৬২) 

দদোেোয তৃতীে ং  

দদোেোয তৃতীে এফং দল ং র, َوِبَُحّمٍدَّنَِبيا  অটভ ভুোম্মোদ োল্লোল্লোহু অরোআট 

ওেোোল্লোভয়ক নফী টয়য়ফ দয়ে ন্তুষ্ট। অরোভদুটরল্লো অটভ ন্তুষ্ট এআ জনয দম, অভোয 

নফী য়রন ভুোম্মোদ োল্লোল্লোহু অরোআট ওেোোল্লোভ। অল্লো তোঅরো অভোয়ক তোাঁয ঈম্ময়তয 

ন্তবুণক্ত কয়যয়িন। অভোয়ক তোাঁয ঈয ইভোন অনোয তোওটপক টদয়েয়িন। তোাঁয ঈয 

নোটমরকৃত টযেয়তয টক্ষো নুমোেী জীফন টযচোটরত কযোয তোওটপক টদয়েয়িন। তোাঁয দিোি 

ফে প্রটতটি ুন্নো ও অদণ অভোয োভয়ন ুস্পষ্ট কয়য টদয়েয়িন। তোাঁয টযেয়তয দিোি ফে 

প্রটতটি টফধোন, ইভোন ও অটকদো দথয়ক টনয়ে নপর ও ভুস্তোোফ মণন্ত ফ টকিু ্ূণণ 

টফকৃত ফস্থোে ংযক্ষয়ণয ফযফস্থো কয়যয়িন এফং দকেোভত মণন্ত ংযক্ষণ কযোয 

প্রটতশ্রুটতও টদয়েয়িন। টফত্র দকোযঅয়ন আযোদ কয়যয়িন,    
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ََّلُوَّلَََّ َََّنُْنَّنَ زَّْلَناَّالذِّْكَرََّوِإَنَّ  اِفُظونَِّإَنَّ

এ ঈয়দগ্রন্থ অটভআ নোটজর কয়যটি এফং অটভআ এয যক্ষণোয়ফক্ষণকোযী। ুযো টজয : ৯ 

 

দদোেোটি কযোয ভে দদোেোয এআ ভভণগুয়রো অভযো ন্তয়য োটজয যোখোয দচষ্টো কযফ 

আনোঅল্লো। এ দদোেোটিয ভয়তো োদীয় এভন অযও য়নক দদোেো ও অমকোয এয়য়ি মো 

টনটদণষ্ট ভয়েয োয়থ ফোাঁধো।   

ওআ ফ দদোেো ও অমকোয়যয ভধয দথয়ক কোর ও ন্ধ্যোে েয়ত ে এভন টফয়ল কয়েকটি 

দদোেো পটমরত দ কযটি। এ দদোেোগুয়রো অভোয়দয জনয খুফআ ঈকোযী। দদোেোগুয়রো 

অভযো ফযআ েফ এফং েোয ভে ওগুয়রোয পটমরতিোও ন্তয়য োটজয যোখোয দচষ্টো 

কযফ। তোয়র এ দদোেোগুয়রো অভোয়দয ন্তয়য অরোদো একিো প্রবোফ দপরয়ফ আনোঅল্লো 

অেোতুর কুযী 

ِتََّوَماَِّفَّ وه َّاْلَقي ُّْوُمََََّّّلََّتَُْخُذُهَِّس َنٌةَّوَََّّلَّنَ ْوٌمََّلوََّماَِّفَّالسَّمه َُّىَوَّاَْل َحيُّ َََّّلَِّالهَوَِّاَّلَّ ََّبِِْانِوَََّّاَّللّه َّاَّْلَْرِ ََّمْنََّااَّالَِّذْيََّيْفَعُ َِّعْنَدُهَِّاَّلَّ
ِتََّواَّْلَْر َّيَ ْعَلُمََّماَّبَ نْيََّاَْيِديَّْ وه َِّبَاََّشاَءََّوِسَ َُّكْرِس يُُّوَّالسَّمه َََّّوََّلَّيَ    ـ ُ   ْوُدهَِّهْمََّوَماََّخْلَعُهْمََّوََّلَُّيُِْيُطْوَنَِّبَفْيٍءَّمِّْنَِّعْلِموَِّاَّلَّ

َّاْلَعِظْيمَُّ  ِحْعظُُهَماَََّّوُىَوَّاْلَعِليُّ

অল্লো টতটন টমটন িোেো দকোনও আরো দনআ। টতটন টচযঞ্জীফ, ফ টকিুয টনেন্ত্রক। তোাঁয়ক 

কখনও তন্দ্রো স্পণ কযয়ত োয়য নো, টনদ্রোও নে। অকোভন্ডয়র মো অয়ি এফং ৃটথফীয়ত মো 

অয়ি ফ টকিু তোাঁযআ। দক অয়ি, দম তোাঁয নুভটত ফযতীত তোাঁয কোয়ি ুোটয কযয়ফ? টতটন 

ফোয োভয়ন ও টিয়ন মো টকিু অয়ি ফআ জোয়নন। তোযো তোাঁয জ্ঞোয়নয দকোয়নো টকিুআ 

টনয়জয অেয়ত্ব টনয়ত োয়য নো, দকফর ততিুকু িোেো মো টতটন টনয়জ আচ্ছো কয়যন। তোাঁয 



 

    গুরুত্বূণণ কয়েকটি দদোেো ও তোয পটমরত 

 
‘কুযী’ অকোভন্ডর ও ৃটথফীয়ক টযয়ফষ্টন কয়য দযয়খয়ি। এ দুয়িোয যক্ষণোয়ফক্ষয়ণ তোাঁয 

টফনু্দ ভোত্রও কষ্ট ে নো। টতটন ুঈচ্চ ুভোন। (ূযো ফোকোযো : ২৫৫) 

পটমরত : যূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআট ওেো োল্লোভ ফয়রয়িন,  

َّيَُّ ُهْمََّحَّتَّ َرَِّمن ْ َُُّيِْسَيََّوَمْنَّقَاََلاَِّحنْيََُُّيِْسْيَُّأِجي ْ ََّحَّتَّ َرَِّمَنَّاْلِْنِّ  .ْصِبحََّمْنَّقَاََلاَِّحنْيََُّيْصِبُحَُّأِجي ْ

দকঈ কোর দফরো অেোতুর কুযট েয়র ন্ধ্যো মণন্ত টজনয়দয োত দথয়ক টনযোদ থোকয়ফ। 

ন্ধ্যোয়ফরো েয়র কোর মণন্ত টনযোদ থোকয়ফ। ভুতোদযোয়ক োয়কভ : ১/৫৬২  

নয োদীয় এয়য়ি, যূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআট ওেো োল্লোভ ফয়রয়িন, 

َّأْنََُّيُْوتَّ ََّصَلٍةَََّلََُّيْنَ ْعوَِّمْنَُّدُخوِلَّاْلَنَِّةَّإَّلَّ َُّدبُ َرَُّكلِّ  . َمْنَّقَ َرأَّآيَةَّالُكْرِسيِّ

দকঈ প্রয়তযক (পযম) নোভোয়ময য অেোতুর কুযট েয়র তোয জোন্নোয়ত প্রয়ফয়য জনয ভৃতুয 

িোেো অয দকোনও ফোধো থোয়ক নো। নোোেী, অভোরুর আেোওভ ওেোর রোআরো : ১০০ 

ূযো আখরো, ূযো পোরোক ও ূযো নো 

 ِبْسِمَّاَّللّهَِّالرََّْحهِنَّالرَِّحْيِمََّّ

ََّاَحٌدََّّ َّالصََّمُدَََّلَّيَِلْدََّوََلَّيُ ْوَلْدَََّّوََلََّيُكْنَّلَّوَُّكُعًواََّاَحدَُّقْلَُّىَوَّاَّللّه  .َاَّللّه

ফরুন, টতটন অল্লো, এক-টিতীে। অল্লো য়চ্ছন োভোদ। (টতটন কোযও ভুখোয়ক্ষী নন, 

ফোআ তোাঁয ভুখোয়ক্ষী) টতটন কোঈয়কও জন্ম দদন টন এফং তোাঁয়কও কোযও দথয়ক জন্ম দনন 

টন। তোাঁয ভতুরয দকঈআ দনআ। (ূযো আখরো ১-৪) 

 



 

    গুরুত্বূণণ কয়েকটি দদোেো ও তোয পটমরত 

 
 ِبْسِمَّاَّللّهَِّالرََّْحهِنَّالرَِّحْيمَّ

َّاْلَعَلِقََِّّمْنََّشرََِّّماََّخَلَقَََّّوِمْنََّشرََِّّغاِسٍقَِّاَااََّوَقَبَََّّوِمنَّ ثهِتَِّفَّاْلُعَقِدَََّّوِمْنََّشرََِّّحاِسٍدَِّاَااََّحَسدَّ ُقْلََّاُعْوُاَِّبَربِّ  .َشرَِّّالن َّعّه

ফরুন, অটভ অশ্রে কোভনো কযটি উলোয যয়ফয। টতটন মো ৃটষ্ট কয়যয়িন তোয টনষ্ট  দথয়ক 

এফং ন্ধ্কোয যোয়তয টনষ্ট দথয়ক মখন তো দিয়ে মোে এফং দ ভস্ত নোযীয়দয টনষ্ট দথয়ক 

মোযো (ূতোয) টগযোে পুাঁ দদে এফং টংুয়কয টনষ্ট দথয়ক মখন দ টংো কয়য। (ূযো 

পোরোক ১-৫) 

 الرَِّحْيمَِّبْسِمَّاَّللّهَِّالرََّْحهِنَّ

َّالنَّاسَّ  .ِمَنَّاْْلِنَِّةََّوالنَّاسَّ اْْلَنَّاِسَّالَِّذْيَّيُ َوْسِوُسَِّفَُّْصُدْوِرَّالنَّاسَّ َمِلِكَّالنَّاِسَِّالهِوَّالنَّاِسَِّمْنََّشرَِّّاْلَوْسَواسَّ ُقْلََّاُعْوُاَِّبَربِّ

ফরুন, অটভ ভোনুয়লয যফ, ভোনুয়লয টধটত, ভোনুয়লয আরোয়য টনকি অশ্রে কোভনো কযটি, 

অত্ময়গোনকোযী কুভন্ত্রণোদোতোয টনষ্ট য়ত; দম ভোনুয়লয ন্তয়য কুভন্ত্রণো দদে, দ টজনয়দয 

ভধয দথয়ক দোক ফো ভোনুয়লয ভধয দথয়ক। (ূযো নো ১-৬) - ুনোয়ন অফূ দোঈদ : ১৫২৩; 

জোয়ভ টতযটভমী : ২৯০৩ 

পটমরত : যূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআট ওেো োল্লোভ ফয়রয়িন,  

ََّشْيءٍَََّّمْنَّقَاََلا  . َثََلَثََّمَراٍتَِّحنْيََُّيْصِبُحََّوِحنْيََُُّيِْسيََّكَعْتُوَِّمْنَُّكلِّ

দকঈ কোর-ন্ধ্যো টতন টতন ফোয এ টতনটি ূযো েয়র এ ুযোগুয়রো তোয জনয ফটকিুয 

টনষ্ট দথয়ক ময়থষ্ট য়ফ। ুনোয়ন অফূ দোঈদ : ৫০৮২; জোয়ভ টতযটভমী : ৩৫৭৫ 

ফ টকিুয ক্ষটত দথয়ক টনযোত্তো  

ِوََّشْيٌءَِّفَّاْْلَْرِ ََّوَّلَِّفَّالّسَماِءََّوُىَوَّالسَِّميُ َّاْلَعِليمَُّ ََّمَ َّاْسِْ َّالَِّذيََّّلََّيُضرُّ  . ِبْسِمَّاَّللَِّ



 

    গুরুত্বূণণ কয়েকটি দদোেো ও তোয পটমরত 

 
পটমরত : যূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআট ওেো োল্লোভ ফয়রয়িন,  

 . َشْيءٌَََّّمْنَّقَاََلاََّثََلًًثَِّإَااََّأْصَبَح،ََّوَثََلًًثَِّإَااََّأْمَسىَََّلََّيُضرَّهَُّ

দকঈ কোয়র টতন ফোয এফং ন্ধ্যোে টতন ফোয এ দদোেো েয়র দকোনও টকিুআ তোয ক্ষটত 

কযয়ত োযয়ফ নো। ুনোয়ন অফূ দোঈদ : ৫০৮৮; জোয়ভ টতযটভমী : ৩৩৮৮; ভুনোয়দ অভদ : 

৪৪৬  

োআটেদুর আটস্তগপোয  

َََّّلَِّإَلَوَِّإَّلََّّأَْنَت،ََّخَلْقَتِِنََّوَأََنَّ َصنَ ْعُت،َّ َعْبُدَك،ََّوَأََنََّعَلىََّعْهِدَكََّوَوْعِدَكََّماَّاْسَتطَْعُت،ََّأُعوُاَِّبَكَِّمْنََّشرََِّّمااللَُّهمََّّأَْنَتََّرّبِّ
نوَبَِّإَّلََّّأَْنَت. ،ََّوأَبُوُءَِّبَذْنِبَّفَاْغِعْرَِّلَّفَِإنَُّوََّّلَّيَ ْغِعُرَّالذُّ  أَبُوُءََّلَكَّبِِنْعَمِتَكََّعَليَّ

দ অল্লোহ্ ! অটন অভোয যফ। অটন িোেো অয দকোনও আরো দনআ। অটন অভোয়ক ৃটষ্ট 

কয়যয়িন। অটভ অনোয ফোন্দো। অটভ অভোয োধযভয়তো অনোয (তোওীয়দয) ঙ্গীকোয ও 

(জোন্নোয়তয) প্রটতশ্রুটতয ঈয যয়েটি। অটভ অভোয কৃতকয়ভণয টনষ্ট দথয়ক অনোয টনকি 

অশ্রে চোআ। অটন অভোয়ক দম ফ টনেোভত টদয়েয়িন তো স্বীকোয কযটি। অয অটভ টনয়জয 

যোধ স্বীকোয কযটি। তএফ অটন অভোয়ক ক্ষভো কয়য টদন। অটন িোেো অয দতো 

দকঈ গুনো ভোপ কযয়ত োয়য নো। 

পটমরত : যূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআট ওেো োল্লোভ ফয়রয়িন,  

َلِتِوََّدَخَلَّاْْلَنََّةَّوَكَذاِلكَّ  . ِإَااََّأْصَبحَََّّمْنَّقَاََلاَُّمْوِقًناَِِّبَاَِّحنْيََُُّيِْسيََّفَماَتَِّمْنَّلَي ْ

দকঈ ূণণ এটকয়নয োয়থ ন্ধ্যোে এটি েয়র ওআ যোয়ত ভোযো দগয়র ফযআ জোন্নোয়ত মোয়ফ। 

কোয়র েয়র ওআ টদন ভোযো দগয়র ফযআ জোন্নোয়ত মোয়ফ। ী ফুখোযী : ৬৩০৬ 

 



 

    গুরুত্বূণণ কয়েকটি দদোেো ও তোয পটমরত 

 
দুটনেো ও অটখযোয়ত ক্ষভো ও টনযোত্তো 

ََّأْسأَُلَكَّاْلَعْعَوََّواْلَعاِفَيةََّ ََّأْسأَُلَكَّاْلَعْعَوََّواْلَعاِفَيَةَِّفَِّديِِنََّوُدنْ َياَيََّوَأْىِليََّوَماِل،ََّّاللَُّهمََِّّإّّنِ نْ َياََّواآلِخَرِة،َّاللَُّهمََِّّإّّنِ اللَُّهمََِّّفَّالدُّ
،ََّوِمْنََّخْلِعي،ََّوَعْنََُّيِيِِن،ََّوعََّ ْنَِِّشَاِل،ََّوِمْنَّفَ ْوِقي،ََّوَأُعوُاَّاْستُ ْرََّعْورَاِت،ََّوآِمْنََّرْوَعاِت،َّاللَُّهمََّّاْحَعْظِِنَِّمْنََّبنِيََّيَديَّ

 . بَِعَظَمِتَكََّأْنَُّأْغَتاَلَِّمْنَََّتِْتَّ

দ অল্লো! অটভ অনোয টনকি দুটনেো ও অয়খযোয়ত ক্ষভো ও টনযোত্তো কোভনো কটয। দ 

অল্লো! অটভ অনোয টনকি ক্ষভো এফং অভোয িীন, দুটনেো, টযফোয ও থণ-্য়দয 

টনযোত্তো কোভনো কটয। দ অল্লো! অটন অভোয দগোন দদোলগুয়রো দঢয়ক যোখুন। অভোয 

বীত ন্ত্রস্ততোয়ক টনযোত্তোে টযণত করুন। দ অল্লো! অটন অভোয়ক োভয়নয টদক দথয়ক, 

টিয়নয টদক দথয়ক, ডোন টদক দথয়ক, ফোভ টদক দথয়ক, ঈয়যয টদক দথয়ক (দভোিকথো ফ 

টদক দথয়ক) যক্ষো করুন। অয অটভ অনোয ফেয়ত্বয ওটরোে টনয়চয টদক দথয়ক ঠোৎ 

অক্রোন্ত ওেো দথয়ক অশ্রে চোআ।   

মযত অবু্দল্লো টফন ওভয যোটম. দথয়ক ফটণণত, টতটন ফয়রন, এ দদোেোটি যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু 

অরোআট ওেোোল্লোভ কোর-ন্ধ্যোে েয়তন। ুনোয়ন অফূ দোঈদ : ৫০৭৪; ুনোয়ন আফয়ন 

ভোজো : ৩৮৭১  

টফলধয প্রোণীয ক্ষটত দথয়ক টনযোত্তো 

َّالتَّامَّاِتَِّمْنََّشرََِّّماََّخَلقََّ  . َأُعْوُاَِّبَكِلَماِتَّاَّللَِّ

অটভ অল্লোয টযূণণ কোটরভোভূয়য ওটরোে তোাঁয টনকি তোাঁয কর ভোখরুয়কয ক্ষটত 

দথয়ক অশ্রে কোভনো কযটি।  

পটমরত : যূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআট ওেো োল্লোভ ফয়রয়িন,  
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َّالتَّامَّاِتَِّمْنََّشرََِّّماََّخَلَق،َََّلََّتُضرَُّهََُّحٌَةَّتِْلَكَّاللَََّّمْنَّقَاَلَِّحنْيََّ َلةََُُّيِْسْيََّثََلَثََّمرَّاٍتَّ:ََّأُعْوُاَِّبَكِلَماِتَّاَّللَِّ  . ي ْ

দকঈ ন্ধ্যোে টতন ফোয এ দদোেোটি েয়র ওআ যোয়ত দকোয়নো টকিুয টফল তোয দকোনও ক্ষটত 

কযয়ফ নো। ভুনোয়দ অভদ : ৭৮৯৮ নোোেী, অভোরুর আেোওটভ ওেোর রোআরো : ৫৯০  

মযত খোওরো টফনয়ত োকীভ অ-ুরোটভেো (যোটমঃ) য়ত ফটণণত অয়ি, যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু 

অরোআট ওেোোল্লোভ ফয়রয়িন, দকঈ দকোথোও ফতযণ কয়য ঈয়যয দদোেোটি েয়র দআ 

জোেগো তযোগ কযো মণন্ত দকোন টকিুআ তোয ক্ষটত কযয়ত োযয়ফ নো। জোয়ভ টতযটভজী : ৩৪৩৭; 

ুনোয়ন ভোজো : ৩৫৪৭ 

দটি দোভুটক্তয ওেোফ  

ََّشْيٍءََّقِديٌر.  َّلَِّإَلَوَِّإَّلََّّاَّللَُّ،ََّوْحَدُهََّّلََّشرِيَكََّلُو،ََّلُوَّاْلُمْلُكََّوَلُوَّاْلَْمُدََّوُىَوََّعَلىَُّكلِّ

এক অল্লো িোেো অয দকোনও আরো দনআ, তোাঁয দকোনও যীক দনআ, যোজত্ব তোাঁযআ, ভস্ত 

প্রংোও তোাঁযআ, অয টতটন কর টকিুয ঈয ক্ষভতোফোন। 

পটমরত : যূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআট ওেো োল্লোভ ফয়রয়িন,   

اَنْتََّلُوَِّحْرزًاَِّمَنَّْنُوَِّمائَُةََّسيٍََِّة،َّوكََّمْنَّقَاََلَاَِّفَّْيَ ْوٍمَِّماَئَةََّمرٍَّة،ََّكاَنْتََّلُوََّعْدَلََّعْفِرَّرِقَاٍب،َّوَُكِتَبْتََّلُوَِّمائَُةََّحَسَنٍة،ََّوُمَُِيْتَّعََّ
َّرَُجٌلََّعِمَلََّأْكثَ َرَّمَّ َُُّيِْسَي،ََّوََلََّيَِْتََّأَحٌدَِّبَِْفَضَلََّمَّاََّجاَءَّبِِوَّإَّلَّ  .ْنوَُّالفَّْيطَاِنَّيَ ْوَموََّاِلَكََّحَّتَّ

দকঈ টদয়নয দফরো এক ফোয এ দদোেোটি েয়র দটি দো ভুক্ত কযোয ভটযভোণ ওেোফ 

োয়ফ। তোয নোয়ভ একটি ওেোফ দরখো য়ফ। একটি দগোনো ক্ষভো কযো য়ফ। দ টদন 

ন্ধ্যো মণন্ত েতোয়নয োত দথয়ক টনযোদ থোকয়ফ। (দকেোভয়তয টদন) তোয দচয়ে ঈত্তভ 

অভর টনয়ে অয দকঈ অয়ফ নো। মটদ নো দকঈ এ দদোঅটি তোয দচয়ে দফট য়ে। ী 

ফুখোযী : ৩২৯৩; ী ভুটরভ : ২৬৯১   



 

    গুরুত্বূণণ কয়েকটি দদোেো ও তোয পটমরত 

 
কোর ন্ধ্োে েোয জনয এভন অযও য়নক দদোেো টফটবন্ন োদীয় এয়য়ি। এ টফলয়ে 

টফটবন্ন টকতোফও অয়ি। ‘টনু ভুটরভ’ নোয়ভ ফোজোয়য একটি টকতোফ োয়ফন। ওআ টকতোয়ফ 

থোকো ফগুয়রো দদোেোআ টনবণযয়মোগয। এ িোেো ‘োটদয় ফটণণত কোর-ন্ধ্যোয ভোনূন টমটকয’ এ 

নোয়ভ দিোি একটি ফআও অয়ি। দতো কোর ন্ধ্োয ফগুয়রো দদোেোআ অভযো েফ এফং েোয 

ভে ফযআ দদোেোয থণ ও ভয়ভণয প্রটত রক্ষয দযয়খ েোয দচষ্টো কযফ আনোঅল্লো। 

তোয়রআ এ দদোেোগুয়রোয ভোধযয়ভ অভযো ন্তয়য নয যকভ এক ইভোটন তৃটি ও স্বোদ নুবফ 

কযফ আনোঅল্লো। োদীয় এয়য়ি,   

َ ََّرُسوَلَّاَّللَِّّملسو هيلع هللا ىلصَّيَ ُقوُل:ََّعِنَّاْلَعبَّاِسَّْبِنََّعْبِدَّاْلُمطَِّلِبَّهنع هللا يضرَّأَنََّّ ،ََّوَِبِْلْسَلَمَِّدينًا،َّ»ُوَّْسَِ َااَقَّطَْعَمَّاِْلُيَاِن،ََّمْنََّرِضَيََِّبهللََّرَبِّ
 .رواهَّمسلم«.ََّوِبَُحمٍَّدََّرُسوَّلًَّ

মযত অিো টফন অবু্দর ভুত্তোটরফ যোটম. দথয়ক ফটণণত, টতটন যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআট 

ওেোোল্লোভয়ক ফরয়ত শুয়নয়িন, ওআ ফযটক্ত ইভোয়নয স্বোদ োে, দম অল্লোয়ক যফ, আরোভয়ক 

িীন এফং ভুোম্মোদ োল্লোল্লোহু অরোআট ওেোোল্লোভয়ক নফী টয়য়ফ দয়ে ন্তুষ্ট। ী ভুটরভ। 

োদীটি দথয়ক ফুঝো মোে, ইভোয়নযও স্বোদ অয়ি, ভজো অয়ি, টভষ্টতো অয়ি, মো শুধু 

টতযকোয়যয ভু’টভনযোআ নুবফ কযয়ত োয়য। োোোট এও ফুঝো মোে দম, ইভোয়নয স্বোদ ও 

টভষ্টতো একভোত্র দ-আ নুবফ কযয়ত োয়য দম অল্লোয়ক যফ, আরোভয়ক িীন এফং ভুোম্মোদ 

োল্লোল্লোহু অরোআট ওেোোল্লোভয়ক নফী টয়য়ফ দয়ে ন্তুষ্ট।  

অজয়ক অভযো দম োদীটি টদয়ে অভোয়দয অয়রোচনো শুরু কয়যটিরোভ দআ োদীটি অফোয 

একিু স্মযণ কটযয়ে টদটচ্ছ। যোুরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআট ওেো োল্লোভ ফয়রয়িন,  

ْسََلِمَّ ،ََّوَِبْْلِ ََّرَبِّ ََّعَلْيِوَِّديًنا،ََّوِبَُحمٍَّدََّصلَّىَّاَّللَََُّّماَِّمْنََّعْبٍدَُّمْسِلٍمَّيَ ُقوُلَِّحنَيَُّيْصِبُحََّوِحنَيَُُّيِْسيََّثََلَثََّمرَّاٍت:ََّرِضيُتََِّبَّللَِّ
ََّأْنَّيُ ْرِضَيُوَّيَ ْوَمَّاْلِقَياَمةَِّ ََّكاَنََّحقِّاََّعَلىَّاَّللَِّ  َوَسلََّمَّنَِبيِّا،َِّإَّلَّ
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দকোন ভুরভোন কোর-ন্ধ্যো টতন টতনফোয টনয়নোক্ত দদোেোটি েয়র টকেোভয়তয টদন অল্লো 

তোঅরো তোয়ক ফযআ ন্তুষ্ট কয়য দদয়ফন। দদোেোটি র,  

َّ، ََّرَبِّ ََّعَلْيِوََّوَسلََّمَّنَِبيِّاَرِضيُتََِّبَّللَِّ ْسََلِمَِّديًنا،ََّوِبَُحمٍَّدََّصلَّىَّاَّللَّ  َوَِبْْلِ

অটভ অল্লোয়ক যফ, আরোভয়ক িীন এফং ভুোম্মোদ োল্লোল্লোহু অরোআট ওেোোল্লোভয়ক নফী 

টয়য়ফ দয়ে ন্তুষ্ট। ভুনোয়দ অভোদ : ১৮৬৭১ 

দদোেোটি েোয ভে এয দম ংটক্ষি ফযোখযো ঈয়য দ কযো য়েয়ি তো অভযো ন্তয়য 

োটজয যোখোয দচষ্টো কযফ আনোঅল্লো।   

ভুতোযোভ বোআয়েযো! অজয়কয অয়রোচনো এখোয়নআ দল কযটি। অল্লো তোঅরো অভোয়দয 

ফোআয়ক তোাঁয িীয়নয জনয কফুর করুন এফং আখরোয়য োয়থ টজোদ ও োোদোয়তয য়থ 

টফচর থোকোয তোওটপক দোন করুন।  

অভযো কয়র ভজটর দথয়ক ঈঠোয দদোেোিো য়ে টনআ।  

 إليك وأتوب أستغعرك أنت، إَّل إلو َّل أن أشهد وحبمدك، اللهم سبحانك

 امجعني واصحابو وآلو دمحم خلقو خري على تعاىل هللا وصلى

 العاملني رب هلل المد ان دعواَن وآخر
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